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UBND HUYỆN CẨM THUỶ 

BAN AN TOÀN GIAO THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 03/BC-BATGT Cẩm Thuỷ, ngày 07 tháng 9 năm 2020 
  
 

BÁO CÁO 

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 8 tháng đầu năm;  

Nhiệm vụ và giải pháp các tháng cuối năm 2020, trên địa bàn huyện Cẩm Thủy 
 
 

Phần thứ nhất 

CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

Trong 8 tháng đầu năm với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ban 

ngành đoàn thể các cấp trong việc chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo trật tự ATGT 

trên địa bàn; Ban ATGT huyện đã phối, kết hợp với các ngành, đoàn thể và  các xã, 

thị trấn để thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT, trong đó công tác 

tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường 

bộ, đường thủy nội địa đã được tăng cường; xóa bỏ các tụ điểm kinh doanh, buôn 

bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè hành lang ATGT trên địa bàn huyện, lập lại trật 

tự ATGT đường bộ đã có những chuyển biến tích cực.  

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực cụ thể như sau: 

1. Công tác triển khai chỉ đạo, điều hành 

- Chỉ đạo các ngành, Ban ATGT các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị định của Chính phủ, các Chỉ thị, đề án, 

kế hoạch chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông. Trong đó trọng tâm là: Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí 

thư TW Đảng; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, kiên quyết 

chấm dứt tình trạng xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải tham gia giao thông; Nghị 

quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các 

giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 

2021; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của UBND tỉnh về việc chống 

lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự ATGT; Đề án 3980, ngày 

19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về “Các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh làm 

giảm TNGT trên tuyến Quốc lộ trọng điểm thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa” Trong 8 

tháng đầu năm UBND huyện, Ban ATGT huyện đã tham mưu ban hành 28 văn bản 

chỉ đạo
1
 nhiệm vụ công tác đảm bảo ATGT đường bộ, đường thuỷ nội địa trên địa 

 bàn huyện, trọng tâm chỉ đạo các đợt cao điểm, tháng cao điểm về an toàn giao 

thông như: dịp tết Dương Lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội mùa xuân năm 

2020; các văn bản chỉ đạo xử lý vi phạm về hành lang ATGT, xử lý xe chở hàng quá 
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khổ, quá tải, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, đặc biệt là chỉ đạo 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức các đợt cao điểm xử lý vi phạm sử dụng bia, 

rượu, chất kích thích khi tham gia giao thông. 

2. Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT 

Các ngành chức năng như: Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch huyện, 

UBND các xã, thị trấn đã làm tốt chức năng tham mưu tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ: Tuyên truyền bản tin về ATGT phát 

trên hệ thống phát thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, phường; Công 

an huyện đã tổ chức tuyên truyền cho các ngư dân về công tác đảm bảo TTATGT 

đường thủy nội địa; các trường học trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về ATGT cho cán bộ, giáo viên và học sinh; Mô hình cổng trường 

ATGT đã được Huyện đoàn triển khai tới các cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện đã 

đạt được kết quả tích cực
 1
. 

- Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với các phương tiện kinh doanh vận 

tải hàng hóa, hành khách, học sinh yêu cầu chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự 

ATGT. Tiếp tục duy trì các mô hình tự quản tại cơ sở, một số mô hình đang phát huy 

hiệu quả tích cực như: Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông ”, "“Ngã tư bình 

yên” và mô hình “Bến đò an toàn ”, ... 

- MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội đã tích cực phối hợp với các 

ngành, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về các quy định của Luật 

Giao thông đường bộ; chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đến tổ chức cơ sở 

mình, vận động nhân dân tham gia giữ gìn trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao 

thông thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên tham gia. 

3. Công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ATGT đường bộ, đường thủy 

nội địa. 

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2016 của UBND 

tỉnh; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc chống lấn 

chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự ATGT, Ban ATGT chỉ đạo các ngành, 

UBND các xã, thị trấn thường xuyên quan tấm đến công tác giải tỏa hành lang 

ATGT đường bộ, tập trung trên tuyến Quốc lộ 217, đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh 

lộ, các tuyến đường huyện, đường xã; tập trung xoá bỏ các chợ tự phát, các tụ điểm 

kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông 

trên địa bàn huyện. 

 - An toàn giao thông đường thuỷ nội địa: tập trung vào quản lý phương tiện 

thuỷ vận tải hành khách qua sông tại các bến đò Cẩm Thành, Cẩm Vân, Cẩm Yên, 

 

1 06 buổi tại 06 trường học gồm: Trường THPT Cẩm Thủy 1; THPT Cẩm Thủy 3; trường THCS Nội trú huyện; THCS 

xã Cẩm Ngọc, THCS xã Cẩm Yên, trường Tiểu học xã Cẩm Yên;  01 buổi tại xã Cẩm Lương;  02 buổi tại hội trường 

Công an huyện Cẩm Thủy (cho 05 chủ mỏ kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn huyện; 03 lái đò). 

 

http://qlvb-tinhgia.thanhhoaict.gov.vn/tinhgia/VBden.nsf/str/CB38643F9718E2AD47258562003BA568?OpenDocument
http://qlvb-tinhgia.thanhhoaict.gov.vn/tinhgia/VBden.nsf/str/CB38643F9718E2AD47258562003BA568?OpenDocument
http://qlvb-tinhgia.thanhhoaict.gov.vn/tinhgia/VBden.nsf/str/CB38643F9718E2AD47258562003BA568?OpenDocument
http://qlvb-tinhgia.thanhhoaict.gov.vn/tinhgia/VBden.nsf/str/CB38643F9718E2AD47258562003BA568?OpenDocument
http://qlvb-tinhgia.thanhhoaict.gov.vn/tinhgia/VBden.nsf/str/CB38643F9718E2AD47258562003BA568?OpenDocument
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nhắc nhở và yêu cầu chủ phương tiện cam kết đảm bảo an toàn, hoàn thiện đầy đủ 

thủ tục trong quá trình vận chuyển hành khách. 

4. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và 

Giám đốc Công an tỉnh, Ban ATGT huyện, Công an huyện đã xây dựng và triển khai 

19 văn bản thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT; chỉ đạo lực lượng 

cảnh sát giao thông, trật tự cơ động tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về 

trật tự ATGT. Cụ thể: đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết 

định xử phạt hành chính 1.065 trường hợp, nộp NSNN: 1.245.790.000 đ. Trong đó 

xử lý vi phạm đối với 115 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 947 trường hợp không 

đội mũ BH, 23 trường hợp vi phạm về tải trọng,  30 trường hợp vi phạm kích thước 

thành thùng; 22 trường hợp vi phạm trật tự công công, 02 trường hợp vi phạm tuyến 

thủy nội địa. 

5. Tình hình tai nạn giao thông 

- Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 18 vụ TNGT
 2
, làm chết 10 người, bị 

thương 14 người. 

- Tuyến đường thủy nội địa: Không xảy ra tai nạn, được đảm bảo an toàn. 

Vậy, so với 8 tháng đầu năm 2019 giảm 31% về số vụ (18/26); giảm 38% về 

số người chết (10/16); giảm 27% số người bị thương (14/19)  

6. Đánh giá chung về kết quả thực hiện 

6.1. Về ưu điểm 

- Ban ATGT huyện và các phòng ban ngành liên quan: Công an huyện, 

phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung tâm văn hoá thông tin, thể thao và du lịch, Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã làm tốt chức năng tham mưu tuyên truyền 

hướng dẫn pháp luật về trật tự ATGT; Công an huyện đã làm tốt chức năng hướng 

dẫn Công an xã và chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp tuyên truyền pháp luật 

giao thông, cũng như các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự ATGT; 

Thực hiện chủ trương Công an chính quy bố trí đảm nhận các chức danh công xã, vì 

vậy công tác quản lý địa bàn về trật tự an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực 

- UBND các xã, thị trấn các ngành thành viên đã chủ động thực hiện các chủ 

trương, kế hoạch của Ban ATGT huyện. Phối hợp, tổ chức nhiều hoạt động như 

tuyên truyền chấp hành pháp luật về ATGT trên hệ thống loa phát thanh của các xã, 

thị trấn; duy trì và phát huy hiệu quả 03 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, 

“Ngã tư bình yên”; và mô hình“Bến đò an toàn”. 

- Các kế hoạch, phương án đảm bảo ATGT trong dịp Tết và Lễ hội xuân 

2020, các ngày lễ 30/4-01/5 và Quốc khánh 02/9 được thực hiện hiệu quả, hoạt động 

 

2  Tuyến đường HCM xảy ra 06 vụ làm 4 người chết, 02 người bị thương; - Tuyến đường QL217 xảy ra 08 

vụ làm 3 người chết, 9 người bị thương;  - Tuyến đường TL523E xảy ra 01 vụ làm 0 người chết, 01 người bị 

thương. - Tuyến đường nội thị thị trấn Phong Sơn xảy ra 03 vụ làm 2  người chết, 01 người bị thương. 
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đường thủy trọng tâm là việc vận chuyển hành khách ngang sông được an toàn; trách 

nhiệm của người thực thi công vụ được nâng cao. 

 - Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, trật tự vỉa hè được được 

quan tâm chỉ đạo quyết liệt. 

6.2 Những tồn tại, hạn chế 

- Công tác tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật ATGT cho người dân 

được quan tâm và triển khai. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở các cấp cơ sở 

chưa thực sự thường xuyên, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống 

chính trị tham gia vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

- Các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể từ huyện đến xã chưa chủ động 

và thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật 

tự ATGT. 

- Việc tổ chức tuần tra, kiểm soát, nhiều xã tổ chức còn mang tính hình thức, 

một số xã không tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; người tham gia giao thông 

không đội mũ bảo hiểm; xe quá khổ, quá tải, lạng lách đánh võng, vi phạm nồng độ 

cồn… còn diễn ra chưa được xử lý triệt để. 

- Hiện tượng tái vi phạm hành lang ATGT đường bộ trên tuyến đường Hồ 

Chí Minh, Quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, làm 

giảm tầm nhìn của người tham gia giao thông và làm mất mỹ quan. 

- Tai nạn giao thông tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao, tình hình trật tự 

ATGT vẫn diễn biến phức tạp và chưa đảm bảo được mức giảm bền vững 

- Công tác triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên ở một số xã chưa 

triển khai kịp thời hoặc không triển khai; chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ và 

kịp thời. 

6.3 Nguyên nhân 

-Nguyên nhân khách quan 

+ Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật ATGT của một bộ phận không nhỏ người 

dân còn kém; các hành vi vi phạm như: sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện, phóng 

nhanh, vượt ẩu, thiếu chú ý quan sát, vi phạm phần đường, làn đường. 

+ Phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cao nhất là 

phương tiện cá nhân; cơ sở hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế bất cập chưa đáp 

ứng được yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông. 

+ Trang thiết bị hỗ trợ và lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ còn hạn chế 

so với yêu cầu thực tế; do địa bàn rộng, lực lượng chức năng còn mỏng đã ảnh hưởng 

đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến 

giao thông. 

+ Nguồn kinh phí đảm bảo trật tự ATGT, kinh phí tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền phân bổ cho các ngành, địa phương hạn chế. 

- Nguyên nhân chủ quan 

+ Công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT của một số đơn vị còn nhiều hạn 

chế; việc triển khai thực hiện các giải pháp chưa đồng bộ, còn nhận thức xem công 
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tác đảm bảo trật tự ATGT là việc của Ban ATGT huyện. 

+ Trách nhiệm của người đứng đầu của một số ngành, của Chủ tịch UBND xã 

trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT chưa sâu sát, 

quyết liệt, chưa đáp ứng được tình hình thực tế. 

+ Công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT chưa thiết thực, hiệu quả; nội 

dung tuyên truyền chưa đến được tận người dân, chưa phù hợp với từng nhóm đối 

tượng. 

+ Công tác tuần tra kiểm soát - xử lý vi phạm trật tự ATGT chưa đủ mạnh, lực 

lượng Công an xã, thị trấn mới thay đổi, chưa đi vào ổn định nên kết quả trong tuần 

tra - xử phạt chưa cao, chưa nâng cao được ý thức của người vi phạm. 

Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

    Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT các tháng 

cuối năm 2020, Ban ATGT huyện đề nghị các ngành thành viên, Ban ATGT các xã, 

thị trấn các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. 

1. Tập trung các giải pháp đảm bảo ATGT trong dịp Tết Trung thu năm 2020 

trên địa bàn toàn huyện. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (Khóa XI); Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 19/2/2019 của Chính 

phủ; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

(Khóa XII); Chương trình hành động số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

(Khóa XVIII), Đề án số 3980, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện 

ủy về công tác đảm bảo trât tự an toàn giao thông một cách thường xuyên, đạt kết 

quả cao. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật 

tự ATGT, tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trên các tuyến đường trọng điểm theo 

nội dung Đề án 3980 của UBND tỉnh giai đoạn 2017 - 2020. 

4. Trong tháng 9/2020, Ban ATGT huyện xây dựng Chương trình tổ chức đợt 

cao điểm ra quân giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa 

hè trên địa bàn huyện theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/01/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc chống lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự ATGT. 

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông 

trong đợt cao điểm để góp phần chỉnh trang đô thị, khu dân cư theo hướng văn minh. 

Trong thời gian tới Công an huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chỉ 

đạo lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát ngăn chặn và kiềm chế TNGT trên các 

tuyến đường, các bến đò ngang sông; bố trí thêm lực lượng khác ngoài cảnh sát giao 

thông tham gia đảm bảo trật tự ATGT trong các ngày cao điểm; xử lý nghiêm các đối 

tượng đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông, chở quá số người quy 

định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy; Tăng cường thực hiện 

nghiêm việc kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ theo Chỉ thị số 

32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
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5. Phòng Giáo dục và Đạo tạo, các trường trường học trên địa bàn tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động học sinh các trường nghiêm chỉnh chấp hành 

pháp luật trật tự ATGT. 

6. Tiếp tục phát động xây dựng phong trào "văn hóa giao thông với bình yên 

sông nước", xây dựng mô hình "Văn hóa giao thông đường thủy" giai đoạn 

2016-2020. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất 

là đối với người lái phương tiện và bến chở khách ngang sông (đò, người lái đò và 

bến đò). Kiên quyết xử lý đối với các vi phạm chở khách quá trọng tải, chở hành 

khách đi đò không mặc áo phao, phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, không đăng 

ký, đăng kiểm, người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. 

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể 

các cấp, đài truyền thanh - truyền hình huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp 

luật trật tự ATGT. 

Trên đây là báo cáo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 8 tháng đầu 

năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020, Trưởng 

Ban ATGT huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các đoàn thể chính trị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt có hiệu quả 

công tác bảo đảm trật tự ATGT các tháng cuối năm 2020./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban ATGT tỉnh; 

- TT. HU, TT. HĐND & UBND huyện;   

- Công an huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Các thành viên ban ATGT huyện; 

- Lưu: BATGT. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 
 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Tiến Lực 
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